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(pieczęć wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

     DO ZAMAWIAJĄCEGO: 

       Dom  Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta  

w Izdebniku 

34-144 Izdebnik nr 3 
 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, pod nazwą:  
 

„Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w 

Izdebniku w okresie od 01 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.” 
Firma - nazwa: 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Adres: 

ulica....................................................................................... nr domu ................................................................. 

kod ........................ miejscowość ........................................ województwo ......................................................... 

tel. ................................. fax  ............................... adres e-mail ........................................................................... 

REGON ....................................................... NIP ..................................................................................... 

po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oferuje wykonanie zamówienia: 

SUKCESYWNA DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW 

- za cenę całkowitą : 

brutto: ............................ zł. (słownie: ...............................................................................................) 

netto: .............................. zł. (słownie: ..............................................................................................)  

w tym VAT ...................... %, tj. .......................................... zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik  nr 1 A do SIWZ. 

 

1. OŚWIADCZAMY, że: 

 cena oferty obejmuje całość części zamówienia zgodnie z istotnymi postanowieniami wzoru umowy, 

 oferowany asortyment jest pierwszego gatunku i posiada odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające go 

do obrotu na terenie  Polski.  

 wykonamy zamówienie w okresie: od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.  

 że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 



 zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 

umowie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  

........................................................................................................................................... ................................................ 
(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – np. spółki cywilne lub konsorcja) 

......................................................................................................................................................................................... 

 

 za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego formularza oferty, oferta nasza oraz wszelkie 

oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

 spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu, 

 złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania. 

 

2. OŚWIADCZAMY, iż  

[*] tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:  

………………………………………………………………................................…………………………............ 

………………………………………………………………............................................………………………… 

[*] żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

 
3. OŚWIADCZAMY, iż  

[*] nie zamierzamy powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

[*] następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (należy podać nazwę firmy 

podwykonawcy, jego siedzibę oraz zakres usług): 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to 

jest 30 dni. 

5.  Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

6. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 [*] - niepotrzebne skreślić 

 
        

  .............................................. dnia ............................. 

 

 

Podpisano: .........................................................................   

         (Wykonawca/ Wykonawcy lub Pełnomocnik) 

 

 
 

 

 


